
POZEW  
O ROZWÓD  

Z wnioskami o zwolnienie od kosztów  
i zabezpieczenie powództwa  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Jakiś czas temu zamieściłam w swoim blogu 
Pozew o rozwód wzór takiego pozwu, zawierający 

stosowny wniosek o zabezpieczenie powództwa w 

zakresie alimentów oraz orzeczenie eksmisji w 

wyroku. 

Zdecydowałam się zamieścić taki wzór ponieważ 

wiem, że najtrudniejszy jest pierwszy okres po 

rozstaniu, kiedy sprawy materialne między 

małżonkami nie są jeszcze uregulowane. 

Później udostępniłam wniosek o zabezpieczenie alimentów w formie 

odrębnego pisma procesowego, składanego już w trakcie postępowania. 

Przygotowując druga edycję tego e-booka postanowiłam uzupełnić go o 

najprostszą wersję, czyli wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie 

stron. Znajdziesz go na stronie 13. 

Może się okazać, że żaden z tych wzorów nie będzie skrojony na Twoje 

potrzeby. Szczerze mówiąc nie zdziwiłabym się, gdyby tak było.  

Dlaczego? 

Dlatego, że nie ma dwóch takich samych spraw rozwodowych. 

Wiem to, ponieważ problematyką rozwodów zajmuję się już dwie dekady. Nie 

mogę policzyć, ile rozwodów przeprowadziłam, ale wiem, że KAŻDY był inny. 
  

Dlatego, pomimo że w mojej kancelarii przygotowujemy bardzo dużą ilość 

pozwów rozwodowych, za każdym razem robimy to od podstaw, co 
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oznacza, że w dobie wszechobecnego „kopiuj wklej”, nie posługujemy się 
wzorem pozwu rozwodowego. 

Jeśli będziesz miał wątpliwości, spróbuj poszukać na nie odpowiedzi w moim 

blogu Pozew o rozwód. Stworzyłam go, aby umożliwić ludziom wymianę 
poglądów oraz podać odpowiedzi na najczęściej nurtujące ich pytania, 
nasuwające się w związku z toczącym się postępowaniem rozwodowym. 

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy, możesz skontaktować się ze mną 

za pomocą kancelarii lub bloga. 
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Pozew o rozwód - wzór

………………………., dnia ………………………… roku 

       Sąd Okręgowy w Gdańsku 
       Wydział II Cywilny Rodzinny  
       ul. 3 Maja 9a 
       80 – 802 Gdańsk  

Powódka: ………………………., zam. ul. ……………………….. 
  numer PESEL powódki: ……………………… 
  
Pozwany: ………………………., zam. ul. ……………………….. 
  numer PESEL pozwanego: …………………… 

POZEW O ROZWÓD 

Działając w imieniu własnym jako powódka wnoszę o: 
1. rozwiązanie małżeństwa stron postępowania – powódki ………………. z domu 

………………… i pozwanego ………………….. zawartego przed Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w ……………..w dniu ……………………. roku za numerem 
…………………….. przez rozwód - bez orzekania o winie stron, 

2. powierzenie obojgu rodzicom prawa wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi 
dziećmi stron: …………………, urodzonym w dniu ………………… roku w 
………………. i ………………….., urodzoną w dniu ………………….. roku w 
………………………. z jednoczesnym ustaleniem ich miejsca zamieszkania przy powódce 
…………………………., 

3. zasądzenie od pozwanego …………………… na rzecz małoletnich dzieci stron 
………………….. i ……………… alimentów w kwocie po ……….. złotych miesięcznie 
płatnych do rąk powódki …………………………… do 15-go dnia każdego miesiąca z 
ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności, 

4. uregulowanie kontaktów pozwanego …………………… z małoletnimi dziećmi stron: 
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………………….. i ……………… w ten sposób, że pozwany będzie miał prawo spotykać 
się z nimi w: ……………………………………, 

5. odstąpienie od orzekania o mieszkaniu stron, 
6. orzeczenie o kosztach postępowania według norm prawem przewidzianych. 

Czyniąc zadość obowiązkowi wynikającemu z przepisu artykułu 187 § 1 pkt 3 kodeksu 
postępowania cywilnego oświadczam, że strony nie korzystały z mediacji przedsądowej. Powódka 
nie wyraża zgody na mediację, ponieważ wyklucza możliwość pojednania z mężem, a z uwagi na 
propozycję rozwodu bez orzekania o winie mediowanie wydaje się bezcelowe. 

U Z A S A D N I E N I E 

 Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego                    
w ………………… w dniu ………………………… roku. Z małżeństwa pochodzi dwoje 
małoletnich dzieci – ………………, urodzony w dniu ……………….. roku w ………………… i 
…………………, urodzona w dniu ……………………. roku w ………………… 
Dowód: 
- odpis skrócony aktu małżeństwa na fakt zawartego związku małżeńskiego, 
- odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci na fakt ich pochodzenia. 
 Innych dzieci strony nie posiadają. Dotychczas nie toczyły się pomiędzy stronami sprawy 
sądowe. Strony nie zawierały małżeńskich umów majątkowych. 

 Powódka ocenia, że od dwóch lat pożycie stron układa się źle. Strony porozumiewają się 
wyłącznie w sprawach organizacyjnych i dotyczących dzieci. Małżonkowie nie mogą osiągnąć 
porozumienia na żadnej płaszczyźnie życia, dochodzi między nimi do nieustannych sprzeczek  
i kłótni, których powody są błahe. Taka sytuacja jest wynikiem braku uczucia między stronami  
i wzajemnego zrozumienia. Małżonkowie nie mają wspólnych zainteresowań, znajomych, nie 
wychodzą wspólnie z domu; nawet święta w ostatnim czasie spędzali osobno. 

 Pożycie fizyczne ustało kilkanaście miesięcy temu. Strony nie prowadzą wspólnego 
gospodarstwa, a koszty utrzymania mieszkania dzielą między sobą. 

 Powódka planuje wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania w najbliższym czasie.  

Powódka pracuje jako ………………… w ……………………, a jej dochód wynosi około 
……… złotych. Pozwany pracuje jako ………………….. w ………………. i zarabia około …… 
złotych. 

 Zgodnie z ustaleniami stron pozwany będzie aktywnie uczestniczył w opiece nad dziećmi  
i odbierał je ze szkoły kilka razy w tygodniu. Poza alimentami pozwany zamierza również 
osobiście partycypować w kosztach utrzymania dzieci.  

 Pomimo rozstania stron pozwany jest bardzo zaangażowany w wychowanie dzieci i ma z 
nimi stały kontakt, w takiej sytuacji rozwiązanie małżeństwa nie stoi w sprzeczności z dobrem 
małoletnich dzieci. 
Dowód: 
- przesłuchanie stron postępowania, 
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- przesłuchanie świadka ………………., zam. ul. ……………………… 
na fakt przyczyn rozpadu małżeństwa oraz celem ustalenia sytuacji wychowawczej małoletnich 
dzieci stron. 

 Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie. 

         __________________________ 

Załączniki: 
− dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600,00 złotych, 
− odpis skrócony aktu małżeństwa, 
− odpis skrócony aktu urodzenia (2 sztuki), 
− odpis pozwu wraz z załącznikami. 
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Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku,  
dochodach i źródłach utrzymania

  Załącznik do rozporządzenia  
   Ministra Sprawiedliwości  
  z dnia 26 lutego 2014 r. (poz. 340)

WZÓR 

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH 
I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA 

POUCZENIE 

1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.

2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.

3) Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest składany wraz z wnioskiem o zwolnienie 
od kosztów sądowych, dołącza się tylko jedno oświadczenie.

4) Jeżeli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie 
zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia w terminie tygodniowym od dnia otrzymania 
wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek o ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

5) Jeżeli nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w druku, należy umieścić te dane na dodatkowej karcie 
formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną treścią należy złożyć podpis.

6) Dane w oświadczeniu należy wpisać według stanu istniejącego w dniu jego sporządzenia.

7) Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony 
przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się 
ustanowienia lub zastępowanej przez ustanowionego adwokata lub radcę prawnego bądź strony domagającej 
się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej (art. 1191 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.); art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.)).

8) Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych na skutek świadomego podania nieprawdziwych 
okoliczności, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnę w wysokości do 1.000 złotych. Niezależnie od 
obowiązku uiszczenia grzywny strona powinna uiścić wszystkie przepisane opłaty i pokryć obciążające ją 
wydatki. Osobę, która ponownie zgłosiła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, świadomie podając 
nieprawdziwe okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając 
wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2.000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.)).

9) Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na skutek świadomego podania 
nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę w wysokości do 5.000 złotych, niezależnie od jej 
obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego (art. 120 § 4 w zw. z art. 163 § 1 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)).  

1. Sąd, do którego jest składane oświadczenie
(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)
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2. Sygnatura sprawy
(wpisuje się, gdy oświadczenie jest składane po złożeniu pozwu lub wniosku)

3. Dane osoby składającej wniosek 

Imię i nazwisko, numer PESEL, a w wypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP 
(w razie nieposiadania numeru PESEL należy podać imię ojca i imię matki; w razie nieposiadania NIP-u należy 
podać informację o jego braku)

4. Stan rodzinny 
 
(należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą: małżonka lub 
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku 
przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy, powinowatych)  

Imię i nazwisko  Data urodzenia  Rodzaj stosunku łączącego 
wskazaną osobę z wnioskodawcą 

    

    

    

    

    

5. Majątek 

(należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł prawny (np. własność, użytkowanie 
wieczyste); jeżeli przedmioty wchodzące w skład majątku są przedmiotem współwłasności lub współużytkowania 
wieczystego, należy w stosunku do każdego z nich podać udział lub zaznaczyć, że wchodzą w skład majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową) 

Nieruchomości 

nieruchomość przeznaczona do stałego zamieszkiwania przez wnioskodawcę (nieruchomość 
zabudowana domem mieszkalnym lub mieszkanie) 

(należy podać adres, powierzchnię działki, domu, mieszkania w m2 i szacunkową wartość) 

GRAŻYNA TOMANEK - ADWOKAT �8



nieruchomość rolna 

(należy podać adres, powierzchnię w hektarach, szacunkową wartość i sposób rolniczego wykorzystania; jeżeli 
nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, należy wskazać osobno powierzchnię gruntów rolnych i leśnych, liczbę 
budynków, liczbę i rodzaj urządzeń służących do produkcji, liczbę i rodzaj inwentarza żywego) 

inne nieruchomości 
 
(należy podać adres, powierzchnię w hektarach lub w m2, szacunkową wartość i sposób wykorzystania) 

Pozostały majątek 

oszczędności 
 
(należy wpisać wartość nominalną i walutę kwot znajdujących się na rachunkach bankowych oraz posiadanych 
zasobów pieniężnych w gotówce) 

papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, np. udziały, polisy inwestycyjne, jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisolokaty 
 
(należy wpisać rodzaj i wartość nominalną lub szacunkową) 
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wierzytelności 
 
(w przypadku wierzytelności pieniężnych należy wpisać należność (kwotę pieniężną) przypadającą od innej osoby 
lub osób oraz termin, w jakim powinna być zapłacona; w przypadku wierzytelności niepieniężnych należy podać 
obowiązek niepieniężny, który ma spełnić inna osoba lub osoby, jego wartość szacunkową i termin jego spełnienia; 
należy także podać sposób zabezpieczenia wierzytelności, np. weksel, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie) 

inne przedmioty wartościowe (ruchomości) o wartości wyższej niż 5.000 zł, np. samochody i 
inne pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia elektroniczne, biżuteria, sprzęt RTV i AGD 

(należy wpisać nazwę, rodzaj/typ, rok produkcji oraz szacunkową wartość każdego przedmiotu odrębnie) 

6. Dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

(należy wpisać odrębnie dla każdej osoby wszystkie dochody i źródła utrzymania np. z tytułu wynagrodzenia za 
pracę, emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście - w tym z wykonania umów cywilnoprawnych, 
pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, zasiadania w zarządach, radach nadzorczych i komisjach 
osób prawnych, z praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, z najmu, 
dzierżawy, dywidend, dopłat do produkcji rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej, alimentów) 

Imię i nazwisko  Z jakiego tytułu  Dochód miesięczny/roczny 
netto  

(należy podać wysokość dochodu 
i właściwy okres rozliczeniowy) 
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7. Zobowiązania i stałe wydatki 

(należy wpisać np. kredyty, pożyczki, raty leasingowe, alimenty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty ponoszone na 
mieszkanie, opłaty za media, koszty leczenia, rehabilitacji, ubezpieczenia majątku) 

8. Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne 

9. Miejscowość i data 

10. Podpis wnioskodawcy 
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Pozew o rozwód bez orzekania o winie - wzór 

Zabrze, dnia 26 maja 2015 roku 

        Sąd Okręgowy w Gliwicach 
        Wydział XII Cywilny 
        ul. Kościuszki 15 
        44 – 100 Gliwice 

Powódka: Anna Kowalska, zam. ul. Ogrodowa 14/5, 41 - 800 Zabrze 
  numer PESEL powódki: 82020509872, 
Pozwany: Jan Kowalski, zam. ul. Ogrodowa 14/5, 41 - 800 Zabrze 
  numer PESEL pozwanego: 81112014323. 

POZEW O ROZWÓD  

 Niniejszym wnoszę o: 
1) rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w dniu 17 maja 2007 roku przed 

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach za numerem 234/2007 
przez rozwód - bez orzekania o winie stron, 

2) nie orzekanie o mieszkaniu stron, 
3) orzeczenie o kosztach postępowania według norm prawem przewidzianych. 

UZASADNIENIE 

 Strony zawarły związek małżeński w dniu 17 maja 2007 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Katowicach. 
Dowód:  odpis skrócony aktu małżeństwa. 

 Dla powódki jest to pierwszy związek małżeński, zaś dla pozwanego drugi.  
Strony nie posiadają wspólnych dzieci.  

 Strony nie zawierały umów majątkowych małżeńskich, nie toczyło się 
pomiędzy nimi postępowanie przed sądem rodzinnym, podobnie jak sprawa o 
rozwód czy separację. 

 Nieporozumienia i konflikty w małżeństwie stron wynikały w głównej mierze z 
odmiennego podejścia do kwestii finansowych. Pozwany nie licząc się z 
konsekwencjami oraz możliwościami finansowymi stron, natychmiast musiał 
realizować swoje dalekosiężne plany.   
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 Powódka natomiast od zawsze preferowała przemyślane decyzje - wolała, 
aby kupowanie nowych rzeczy lub opłacanie zagranicznych wyjazdów 
wakacyjnych odbywało się z oszczędności, nie zaś z pobranych kredytów czy 
chwilówek.  

 Aktualnie strony zobowiązane są do spłaty kilku pożyczek, na co 
przeznaczają znaczną część uzyskiwanych dochodów. Strony praktycznie nigdy 
nie prowadziły wspólnego gospodarstwa domowego - każde z nich gospodarowało 
środki na spłatę własnych zobowiązań. 

 Powódka obecnie nie jest z nikim związana, nie posiada informacji, czy 
pozwany jest związany z inną kobietą. 

 Strony nadal zamieszkują wspólnie, jednak wynika to głównie z faktu, że 
powódka nie ma dokąd się wyprowadzić, a na wynajęcie osobnego lokalu jej nie 
stać. Mieszkanie, w którym zamieszkują strony stanowi majątek osobisty 
pozwanego.  

Kilka miesięcy temu strony uczestniczyły w terapii małżeńskiej, jednak nie 
przyniosła ona zamierzonych efektów. Powódka w obecnej sytuacji nie widzi 
możliwości kontynuowania małżeństwa. Wszystkie naprowadzone powyżej 
okoliczności spowodowały, że pomiędzy małżonkami wygasło uczucie, a pożycie 
fizyczne stron ustało ponad rok temu.  

 Z uwagi na okoliczność, ze powódka proponuje rozwód bez orzekania o 
winie stron - niniejszy pozew nie zawiera wniosków dowodowych. Wnioski takie 
złożone zostaną w razie braku zgody ze strony pozwanego na odstąpienie od 
orzekania o winie. 
Dowód:  
- przesłuchanie stron postępowania na okoliczność przyczyn rozpadu małżeństwa 
stron. 

Zważywszy na okoliczność, że pomiędzy stronami wygasły już wszelkie więzi 
duchowe, fizyczne i materialne, jakie powinny scalać małżeństwo, orzeczenie 
rozwodu zdaniem powódki będzie jedynie prawnym usankcjonowaniem istniejącej 
od wielu miesięcy sytuacji faktycznej.  

 Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydział XII Cywilny 
wynika z faktu, iż strony postępowania wspólnie zamieszkują w Zabrzu. 

         Anna Kowalska 

Załączniki: 
- dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód w kwocie 600,00 złotych,  
- odpis skrócony aktu małżeństwa, 
- odpis pozwu wraz z załącznikiem.
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